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PUHEENJOHTAJAN

KALENTERI

PALSTA

X Ti 3.3. klo 18.30, kuukausikokous, hotelli Cumulus. Vierailija
kenttäpiispa Pekka Särkiö.

Tervehdys barettiveljille ja -siskoille

E

rittäin hyvää talven taitetta.
Moninaisten tapahtumien vuosi 2015 alkaa hiljalleen muotoutua kuosiinsa. Haluan kuitenkin palata toviksi viime vuoteen ja kiittää puheenjohtajuuden jättänyttä Ilkka Koskista hänen vahvasta panoksestaan yhdistyksen menestymisen eteen. Samalla kiitän Upseerikerhoa, Ilkkaa ja Virpiä
siitä, että yhdistys sai usean vuoden
ajan kokoontua kerhon innostavassa ilmapiirissä.
On tietysti kiitettävä myös mahtavaa
jäsenistöämme, joka jälleen viime
vuonna teki monia palveluksia ja talkoita Veteraanien ja muiden apua tarvitsevien tahojen hyväksi. On ilo huomata se pyyteettömyys ja auttamisen tahto joka keskuudessamme näissä asiois-

KYLLÄ FASSE

TIETÄÄ...

Uudella palstalla julkaistaan nimimerkillä kirjoitettuja mielipiteitä sellaisenaan. Ota kantaa! Kritisoi! Sano se
suoraan!

Ontto olo…
Oli hiukan ontto olo viime Itsenäisyyspäivänä. Olin tottunut jo vuosien ajan seisomaan paraatissa Lahden torilla tai linjaautoaseman parkkipaikalla. Tilaisuus oli
aina hyvin isänmaallinen. Jostain kumman syystä keli oli aina kylmä ja lunta tuli
laakanaan. Ohimarssiin osallistuminen,
yleensä suhteellisen suuren joukon yksilönä, baretti päässä oli myös mieleenpainuvaa. Se jos mikä myös yhdistää ihmisiä.
Siitä jatkettiin aina vuoden viimeiseen
kuukausipalaveriin milloin minnekin. Viime aikoina Upseerikerholle.
Siellä myös monesti palkittiin ja jaet-

X Pe–La 6.–7.3. MPK:n kenttämuonituskurssi, Hälvälä. Ilm.
maire.karkas@phnet.fi, puh
041-4470590.

sa vallitsee. Jatkakaamme valitsemallamme tiellä ja antakaamme apua sitä
tarvitseville.
Hallitukseen toivotamme uutena jäsenenä tervetulleeksi Selosen Markun.
Ja vielä kun sihteerin pallin sähköistää
Sairan Matti, niin hätäkös tässä. Alan
ammattilaiset hallituksessa.
Kiittäen saamastani avusta ja tuesta puheenjohtajuuteni alussa toivotan
kaikille hyvää terveyttä ja tapahtumarikasta vuotta.

REIJO JUVONEN
Puheenjohtaja
tiin Itsenäisyyspäivänä myönnettyjä ansiomerkkejä. Se sinällään jo loi tilaisuudesta arvokkaan ja sopi päivän teemaan.
Tälle tyhjyyden tunteelle voisi ajatella
tehtävän jotain. Mitä se olisi? Ehkä maanpuolustusjärjestöjen yhteinen tilaisuus tai
jokin muu yhteinen kansalaisjärjestöjen
kanssa toteutettu juttu. Kai siihenkin jokin ratkaisu löytyy. Se tulisi tehdä jo tänä
vuonna, muuten asia unohtuu kokonaan.
Ontto olo kun on tyhjä kolo sanoi entinenkin tyttö…
Toinen asia minkä olen ollut havaitsevinani, on että yhdistyksellä on joku ihmeen ”draivi” päällä.
Tekemistä on paljon ja tulosta syntyy.
Yhteen hiileen puhalletaan ja hyvää yritetään tehdä, mutta priimaa tuppaa tulemaan. Yhtenä pienenä esimerkkinä tammikuun kuukausikokous. Siirto Upseerikerholta uuteen kokouspaikkaan ei aiheuttanut minkäänlaista notkahdusta, vaan
paikalla oli nelisenkymmentä henkeä kuten aina. Tällaisen menon soisi jatkuvan.
Kaunista kevättä kaikille toivoo,
”Kuka vaan”

X Pe 13.3. Talvisodan päättymisen muistopäivä. Tapahtumista
eri käsky.
X La 14.3. klo 9.00–17.00,
Talvirieha, Siikaniemi. Pilkkikisa ja paljon tapahtumia,
kaikki mukaan (ilm. Artulle).
X La 14.3. klo 18.30, Turvallisuus Nyt -seminaari, Järvenpää. Keski-Uudenmaan barettien järjestämä, Järvenpäätalo (Tuomioja, J Niinistö).
X To 19.3. klo 17.00, Hygieniapassikurssi, Askonkatu 10.
Ilmoittautumislinkki: https://
www.mpk.fi/Default.aspx?
tabid=171&tap=82219
X La 21.3. klo 14.00, PHRT:n
kevätkokous. Hannunsalilla
tavataan taas – HUOMAA
MUUTTUNUT KOKOUSAIKA!
X To–Su 26.–29.3. Veteraanileskimiesten virkistyspäivät,
Siikaniemi. Tapahtumaan voi
osallistua tukihenkilönä.
X Ti 7.4. klo 18.30, kuukausikokous, hotelli Cumulus. Vierailija
vielä avoin.
X Su 12.4. Maanpuolustusväen
kirkkopyhä, Ristin kirkko.
Talkootehtäviä, ilm. Sepolle.
X Ti 5.5. Veteraanien yhteismajan siivoustalkoot. Tule mukaan
laittamaan paikat kuntoon.
X Ti 5.5. klo 18.30, kuukausikokous, hotelli Cumulus. Vierailija
vielä avoin.
X Pe–Su 15.–17.5. SRTL:n kevätkokous, Jyväskylä. Ilmoittautuminen viim. 16.4. Ks. ohjeet ja
ohjelma Rauhanturvaajalehdestä.
X Su 17.5. Mahdollisuuksien tori,
Satama. Pykäläkoppi ja pykälämiehet hommiin, ilm.
Sepolle.
X La 6.6. Miljazz, Pikku-Vesku.
Järjestysmiestehtäviä kortillisille, ilm. Sepolle.
X La 13.6. klo 14.00, kesäkauden avajaiset ja kuukausikokous, Veteraanien yhteismaja.
Kesäkauden avaus ja kokous
samaan syssyyn...
X La–Su 29.–30.8. Talkoomatka
Haapsaluun. Matkan ohjelma
julkaistaan myöhemmin.
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Kuukausikokoukset

pidetään nyt Cumuluksessa

V

uoden 2015 alusta lähtien
kuukausikokoukset on päätetty järjestää hotelli Cumuluksessa. Aika on kesäkautta lukuun ottamatta sama, eli kokous
alkaa aina klo 18.30 kuukauden
ensimmäisenä tiistaina. Kokouspaikka on hotellin toisessa kerroksessa. Kokoustilan kerrokseen pääsee näppärästi suoraan Trion park-

kihallista hissillä.
Tätä järjestelyä on päätetty kokeilla ainakin vuonna 2015. Jatkosta
päätetään loppuvuodesta.
Kesällä kokoukset järjestetään
kuitenkin perinteisesti Sotaveteraanien ja -leskien yhteismajalla. Kesäkauden avajaiset ja kesäkuun kuukausikokous hoidetaankin majalla
näppärästi samoilla lämpöisillä lau-

antaina 13.6. klo 14.00 alkaen.
Kokouksissa kannattaa käydä.
Sieltä saa viimeisimmän tiedon lähiaikojen tapahtumista ja pääsee
samalla kuuleman mielenkiintoisia
esityksiä.
Ei kun mukaan vaan!
TEKSTI JARMO LAINE
KUVA MARKKU SELONEN

www.phrt.fi
suositut kotisivut kehittyvät

P

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n kotisivut uusittiin
täysin vuoden 2013 alusta.
Vanhan sivuston toimivuus ja ulkoasu alkoivat olla vähän niin ja näin,
joten uudistusta todella tarvittiin.
Kahden vuoden aikana olemme
saaneet todistaa melkoista menestystarinaa. Uudet nettisivut aktivoivat erinomaisesti jäsenistöä käyttämään tätä väylää tapahtumien tiedonhankintaan. Sivujen jatkuvasti
päivittyvä kalenteri ja valokuva-arkisto ovat innostaneet myös tapah-

tumien osanottoon ja yleensäkin tiiviiseen mukanaoloon.
On ilmeistä, että sivusto on myös
ollut osaltaan vaikuttamassa merkittävään jäsenistön kasvuun tänä
aikana.
Luvut puhuvat puolestaan: Vuosien 2013–14 aikana sivuillamme
on vierailtu yli 60 000 kertaa! Suurin yhtenä päivänä saatu vierailukertojen määrä on 1497. Tällaiset lukemat kertovat siitä, että sivuillamme käyvät myös muut kuin vain
oman yhdistyksen väki.

Jos olet vielä sen todella vanhan
koulukunnan edustaja, joka ei millään haluaisi hankkia tietokonetta
ja alkaa käyttää internettiä, niin tässä olisi kuitenkin hyvä syy siihen. Ne
facebookit ja twitterit ovat toki kivoja, mutta kyllä www.phrt.fi on rautaa!
Ja loppuun se yllätys: sivut uudistuvat taas. Tule katsomaan ja ihailemaan. Upea, uusi, responsiivinen
– Suomen paras rauhanturvasivusto!
TEKSTI: JARMO LAINE
3
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Ilkka Koskinen

60 vuotta

P

itkäaikainen Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n
vaikuttaja, Ilkka
Koskinen täytti
60 vuotta 22.2.2015. Ilkka
on puurtanut yhdistyksessä
70-luvun lopulta alkaen.
Rauhanturvatehtävät alkoivat kiinnostaa miestä,
kun isoveli oli kertonut innostuneesti kokemuksistaan.
Kiinnostus johti käytännön
tekoihin ja Ilkka haki tehtäviin heti varusmiespalveluksensa jälkeen 1973. Suez
kutsui, ja sai luokseen nuoren miehen, pataljoonan
nuorimman.
Yksi keikka ei riittänyt,
vaan Ilkka haki Siinailta kotiuduttuaan Kyprokselle UNFICYP-operaatioon saman
tien 1974. Siellä aikaa vierähtikin aina vuoteen 1976.
Suezille piti kuitenkin palata vielä kerran. UNEF II oli
Suezilla jo suomalaisten
osalta loppumassa, mutta
Ilkka ehti mukaan 1978–79.
Seikkailunhaluisen miehen
tie vei vielä Libyaan 1981–
82 Perusyhtymän rakennustöiden myötä.
Ilkka toimi rauhanturvaoperaatioissa lääkinnän tehtävissä, lääkintämiehenä ja
lääkintäaliupseerina, mutta
kiinnostui sattuman kautta
myös muonituksesta osallistuttuaan keittiötöihin. Tämä
johti sen oikean ammatin
löytymiseen, ja lopulta uraan
ravintoloitsijana.
Suomeen pysyvämmin palattuaan Ilkka alkoi toimia sil-

loisessa sinibarettiyhdistyksessä aktiivisesti. Hallitustehtäviä onkin riittänyt neljälle vuosikymmenelle. Ilkka
toimi kaksi kautta myös
SRTL:n hallituksessa.
Kun Ilkka tuli valituksi Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n puheenjohtajaksi
2012, hän asetti itselleen
kaksi tavoitetta yhdistyksen
toiminnan kehittämiseksi.
Jäsenmäärä oli saatava kasvamaan ja yhdistyksen tiedotus nykyaikaiseksi.
PHRT valittiin vuoden rauhanturvayhdistykseksi ja yhdistyksen tiedotus palkittiin
Kotkan liittokokouksessa
2014. Ilkka katsoi, että tavoitteet oli saavutettu, ja että
hänen tuli luopua tehtävästään ja antaa tilaa uusille
ajatuksille.
Miksi menestyneen puheenjohtajan pitää näin pian
luopua tehtävästään?
– Yhdistystoiminta on yhteistyötä, ei vallankäyttöä.
Liian pitkään saman puheenjohtajan johdossa toimivat yhdistykset jämähtävät helposti paikoilleen, eikä
kehitystä tapahdu. Puheenjohtajan on annettava jäsenistölle tilaa ja mahdollisuuksia, ei toimia omien ajatusten runnojana, Ilkka painottaa.
Syntymäpäiviään Ilkka
viettää klassiseen tapaan
matkoilla.
TEKSTI: JARMO LAINE,
KUVAT: MAARIT
HILTUNEN

Parhaan yhdistyksen kiertopalkinto 2014.

Tarton matkalla...

Viimeiset hetket puheenjohtajana...
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Matkan varrelta ...

Koskisen Ilkan

muistoja

I

lkan 60-vuotishaastattelun yhteydessä kirjoittajan
käteen jäi useita hauskoja anekdootteja operaatioista. Tässä muutamia tositarinoita rauhanturvaelämästä Suezilla.
Lähtiessään ensimmäiseen operaatioonsa Suezille 1973 Ilkka oli vasta 18 vuotta vanha. Tämä tarkoitti sitä, että hän oli selkeästi pataljoonan nuorin
mies. Asiasta huomauteltiin monin tavoin. Messissä
messimies saattoi kysyä papereita useampaankin kertaan.
Sitten mennään taas Suezille, mutta nyt vuoteen
1978. Siinailla oli kesäisin todella lämmintä. Porukka
pyrki tietysti viettämään vapaa-aikansa veden äärellä.
Abu Zeniman ranta oli suosittu sunnuntaisin. Koska
ranta oli vain rauhanturvaajien käytössä, oltiin usein
alasti.
Eräänä pyhäpäivänä vesihiihdon tuoksinassa Ilkka
huomasi, että vatsa meni sekaisin. Oli päästävä nopeasti vessaan. Hän tajusi, että wc oli lähellä, mutta aidan takana. Oli siis kierrettävä pitkä matka. Onneksi
joku oli jättänyt pyörän tien varteen. Ilkka lainasi mankelia ja polki kirjaimellisesti hädissään kohti porttia.
Alasti. Kun vartiomies avasi alastomalle pyöräilijälle
portin, siitä ajoi samalla pataljoonan pappi autolla.
– Kuulin papin usein ihmettelevän myöhemmin, että
mitä ne huoltokomppanian pojat sunnuntaisin oikein
harrastavat, kun ajelevat alasti polkupyörillä pitkin raittia, Ilkka muistelee.
Ilkan tehtäviin kuului Abu Zenimassa mm. tilojen
desinfiointi. Hän poltti päivittäin ns. kusiputket ja wc:t
kerosiinin ja bensan sekoituksella. Työ tehtiin aamuisin ennen herätystä, kun saniteettitilojen käyttö oli vähäisintä. Eräänä aamuna Ilkka lähti suorittamaan rutiiniaan, kun hän huomasikin, että tikut olivat jääneet
toimistolle. Polttoaineseos oli jo kaadettu makkiin joten Ilkka lähti kiireesti hakemaan tikkuja. Tällä välin
paikalle kuitenkin sattui vääpeli autojoukkueesta. Tämä
istahti pytylle ja sytytti valitettavasti samalla savukkeen,
jonka heitti lopuksi makkiin.
Polttoaine oli ehtinyt jo kaasuuntua, joten se syttyi
osin räjähtämällä. Onneksi wc:n ovi oli auki, sillä paine
heitti vääpelin ulos makista. Samalla, tuntematonta
sotilasta lainaten, miehen perskarvat kärähtivät. Onneksi ei käynyt sen pahemmin.
– Muistin sen jälkeen aina ottaa tikut mukaan, Ilkka
tähdensi.
TEKSTI: JARMO LAINE. KUVAT: VEIKKO MAKKONEN

Saapuminen Suezille 28.10.1973.

Abu Zenima.

C h e c k Po

Paraati Ab

u Zenimas

sa.

Temppeliaukion kirkko.
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Kokous on päätösvaltainen...

Syyskokous Hannunsalilla

P

äijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry järjesti vuoden 2015 syyskokouksensa 15.11.2014 Lahden keskustassa Hannunsalilla. Kyseinen tila on aikaisemminkin toiminut yhdistyksemme kokouspaikkana.
Kokoussaliin ilmaantui yli viisikymmentä innokasta yhdistyksen
jäsentä. Aktiivisuus ei tullut yllätyksenä, sillä tiedettiin, että kokouksessa valittaisiin mm. uusi puheenjohtaja. Varsinainen kokous eteni sitten totutun sujuvasti. Jännitys tiivistyi, kun hallituspaikkoja alettiin ja-

kaa uudestaan.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Reijo Juvonen, yhdistyksen edellinen sihteeri. Sihteerin paikan otti
haltuunsa Matti Saira. Hän jatkaa
myös jäsenvastaavana. Lisäksi hallitukseen otettiin uutena jäsenenä
Markku Selonen. Hän tulee toimimaan tiedotuksen parissa ja ilmoitushankinnassa.
Kokouksessa palkittiin ja huomioitiin seuraavia jäseniä: Rauhanturvaajaliiton kultaisen mitalin sai Veikko Makkonen ja liiton hopeisen mitalin Jorma Lång.
Täysiä kymppejä täyttäneitä

muistettiin yhdistyksen lautasella.
Sen saivat: Jari Hamberg, Veijo Nuutinen, Martti Vikberg, Reijo Pursiainen ja Asko Hietanen.
Varsinaisen kokouksen jälkeen
saunottiin ja briiffattiin, mutta ei
painittu.
Kokouksen tunnelmaa leimasi
Ilkka Koskisen vahvan ja menestyksekkään puheenjohtajakauden
päätös. Yhdistys on nyt kovemmassa iskussa kuin koskaan.
Tästä on hyvä jatkaa.

Mitalistit.

Sankarit
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JOULUNAIKA

Pikkujoulut
kerhollaaaaa...
Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry vietti tänä vuona
pikkujoulut Upseerikerholla. Ja
hauskaa oli.
Ensin hoidettiin viralliset osiot
pois alta. Tilaisuudessa jaettiin seuraavat huomionosoitukset: Nobel-

Kuorokillit vauhdissa.

mitalin saivat Veijo Nuutinen, Erkki
Juvonen, Ossi Savolainen ja Mauri
Lumerto. SRTL:n hopeisen ansiomitalin saivat Jari Rissanen, Matti Pyymäki, Kari Reutsalo ja Virpi Ketonen.
PHRT:n standaarin saivat Aki Harju
ja Jarmo Laine.

Kuorokillien jouluesitys oli tilaisuuden luonteen huomioon ottaen
sopivan harras. Kiitos kuorolle siitä.
Myös vetreä tanssikilpailu sai yleisön innostumaan. Tämä ei kuitenkaan riittänyt.
Liian riehakkaaksi lipsahtanut
tunnelma saatiin kuitenkin rauhoittumaan, kun aatteellisesta toiminnasta vastaava barettiveli Jari Rissanen otti tilanteen haltuun yksinlaulullaan.
Kerhoravintolan herkut olivat jälleen kerran laadukkaita ja maistuvia. Vain pukki puuttui... vai puuttuiko?
TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MARKKU SELONEN

Palkitut.

Jouluaaton
perinteet
jatkuvat
Kynttilöiden
sytyttäjät.
Kunniavartio
lumituiskussa.

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry on vuosia muistanut jouluaattona sankarivainajia.
Perinteisesti yhdistys on ollut mukana sytyttämässä kynttilöitä sankarihaudoille. Olemme myös asettaneet
vuorollamme kunniavartion Vapauden Hengettären patsaalle.
Näin tehtiin tänäkin vuonna. Talvinen sää korosti tenhoavaa tunnelmaa kunniavartion peittyessä lumeen.
TEKSTI: JARMO LAINE
KUVAT: MARKKU SELONEN,
MAARIT HILTUNEN
7
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Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry järjestää
talvisen tapahtuman Siikaniemessä.
Ø PHRT:n pilkkikilpailu alkaa klo 9.00
Ø pulkkamäkeä, hiihtoa ja vapaata ulkoilua
Ø saunarakennuksessa takka, karaoke ja
tietenkin mahdollisuus saunomiseen
Ø grillikatoksessa paistetaan makkaraa
Ø tarjolla keittolounas

Talvirieha päättyy noin klo 17.
Aikuiset 10 €
LAPSET JA VETERAANIT ILMAISEKSI!
Ilmoittaudu Artulle viimeistään 6.3. mennessä.
Maksu yhdistyksen tilille: FI14 4212 1220 0034 16.
Laita lisätiedoksi: “Talvirieha”. Ari Mähönen,
arttu1961@gmail.com puh. 044 556 4261.

Barettiveljen viimeinen matka

Hallitus ja toimihenkilöt 2015

Talvirieha ja pilkkikilpailu
Siikaniemessä 14.3.2015

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry:n hallitus
Puheenjohtaja, edustaja SRTL:n valtuuskuntaan,
palkitsemistoimikunta:
Reijo Juvonen, reijo.juvonen@outlook.com
puh. 040 5793463
Varapuheenjohtaja, ampumatoiminta,
varaedustaja SRTL:n valtuuskuntaan:
Risto Salminen, risto.salminen53@gmail.com
puh. 040 7590115
Sihteeri, palkitsemistoimikunta, jäsenvastaava:
Matti Saira, matti.saira@phnet.fi, puh. 0500 499763
Tiedottaja:
Jarmo Laine, jarmo.laine@saunalahti.fi
puh. 0400 603869
Valokuvaus, ilmoitukset:
Markku Selonen, markku.selonen@gmail.com
puh. 040 5021141
Heinolan alaosasto, palkitsemistoimikunta:
Ari Ritari, ari.ritari@phnet.fi, puh. 040 5232262
Ampumatoiminta (Heinola):
Esa Salonen, esa.salonen@pp2.inet.fi
puh. 040 7179795
Suhdetoiminta, palkitsemistoimikunta:
Aki Harju, akianttiharju@hotmail.com
puh. 040 5691510
Matkailu-, liikunta-, huvi- ja palkitsemistooimikunta,
projektivastaava:
Ari Mähönen, arttu1961@gmail.com
Hallituksen varajäsen, talkootoiminta:
Kari Hutri, kassuhutri@gmail.com, puh. 045 8782182
Hallituksen varajäsen, talkootoiminta:
Matti Rossi, puh. 040 7216337

Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat Ry:n
hallituksen eri toimikuntiin ja tehtäviin
nimeämät muut toimihenkilöt
Rahastonhoitaja:
Heikki Saxberg, hessu.saxberg@luukku.com
puh. 040 7220355
Aatteellinen toiminta:
Jari Rissanen, jari.tapio@phnet.fi, puh. 040 8460902
Myyntiartikkelit:
Taisto Syrjä, taisto.syrja@phnet.fi, puh. 040 5155360
Palkitsemistoimikuntaan kuuluu myös:
Ilkka Koskinen, ilkka.koskinen@upseerikerho.fi
puh. 0400 711127
Talkootoiminta:
Seppo Toivonen, seppo.toivonen@phnet.fi
puh. 050 3092232
Veteraanitoiminta:
Pertti Vesenterä, pertti.vesentera@phnet.fi
puh. 050 3618420
Kalevi Väisänen, kalevi.vaisanen@gmail.com
puh. 040 5940164
Olli Mielonen, olli.mielonen@hotmail.com
puh. 050 582 2038 (Veteraanimajan yhteyshenkilö)

Barettiveljet kantoivat Niilo-Pekka Norrlinin Asikkalassa hänen
viimeiselle matkalleen. Kyproksella 1964 palvellut Niilo-Pekka
oli Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n pitkäaikainen ja aktiivinen jäsen. Omnia tempus habent. Kuva: Risto Salminen

FAITTERI

Liikunta- ja huvitoimikuntaan kuuluvat myös:
Veikko Makkonen, makkoukko@gmail.com
puh. 040 5244339
Taisto Syrjä, taisto.syrja@phnet.fi puh. 040 5155360
Erkki Juvonen, puh. 040 8672715
Matkailutoimikuntaan kuuluu myös:
Eero Sintonen, epro.sintonen@gmail.com
puh. 044 0783337
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2015 Æ Taitto: LH Viestintä Liisa Hertell Æ Vuoden 2015 seuraava Faitteri ilmestyy 1.6. (aineisto 11.5.) Æ Kannen kuvassa:
PHRT:n syyskokous, uusi ja vanha puheenjohtaja kättelevät. Kuva: Maarit Hiltunen
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